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ـُُه َوَكْسَتْغِػُرُه،  وِر َأْكُػِسـَا َوِمْن َشِقَئاِت َأْظََمفِـَا، َمْن ََيِْدِه اّلُِل إَن احلَْؿَد ّلِلَِِ َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعق َوَكُعوُذ بِاّلِل ِمْن ُُشُ

يَك َفُه، وَ  َٓ َُشِ َٓ اّلُِل َوْحَدُه  َٓ إَِفَه إِ َأْصَفُد َأَن ُُمََؿًدا َظْبُدُه َؾََل ُمِضَل َفُه، َوَمْن ُيْضِؾْل َؾََل َهاِدَي َفُه، َوَأْصَفُد َأْن 

 َرُشوُفُه.وَ 

َٓ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ ﴿ َٓ ََتُوُّتَن إِ ا اَلِذيَن آَمـُوا اَّتُؼوا اهللَ َحَّق ُّتَؼاّتِِه َو َ  [.٢٠2﴾ ]آل ِظْؿَران:َيا َأُّيه

ا الـَاُس اَّتُؼوا َرَّبُؽُم الَِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَّق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوّبَ ﴿ َ ًٓ َكثًِرا َيا َأُّيه َث ِمـُْفََم ِرَجا

 [.٢﴾ ]افـَِساء:َوكَِساًء َواَّتُؼوا اهللَ اَلِذي َّتَساَءُلوَن ّبِِه َوإَْرَحاَم إَِن الؾـَه َكاَن َعَؾقُْؽْم َرقِقًبا

ًٓ َسِديًدا * ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْعََملَؽُ ﴿ ا اَلِذيَن آَمـُوا اَّتُؼوا اهللَ َوُقوُلوا َقْو َ ْم َوَيْغِػْر لَُؽْم ُذُكوَّبُؽْم َوَمْن ُيطِِع َيا َأُّيه

 [.7٢-7٠﴾ ]األَْحَزاب:اهللَ َوَرُسولَُه َفَؼْد َفاَز َفْوًزا َعظِقًَم 

 َأَما َّبْعُد:

َلمُ َؾإَِن َأْصَدَق احلَِديِث  َوَشَؾَم، َوَُشَ  ، َوَخْرَ اهلَْدِي َهْدُي ُُمََؿٍد َصَذ افؾـُه َظَؾْقِه َوَظَذ آفِهِ -َتَعاَػ - افؾـهِ  ـَ

َل بِْدَظٍة َضََلَفٌة. ـُ َل ُُمَْدَثٍة بِْدَظٌة، َو ـُ  األُُموِر ُُمَْدَثاُُتَا، َو

كعقُش هذه األيام ادبارـات أيام افعؼ من ذي احلجة افتي هي أؾضل األيام ظـد اّلِل  إكـاأَيا ادسؾؿون، 

افواردة يف هذا  -ظؾقه افصَلُة وافسَلم-بلحاديث كبقـا  وافتذـرِ ـَم مَر معـا يف بقاِن ؾضؾفا  -تبارك وتعاػ-

 مـه يف شائر األيام. -تبارك وتعاػ-، افعؿُل افصافح ؾقفا أؾضُل وأحب ظـد اّلِل ةخٍر وبرـ هي أيامُ  افشلن،

أو  ،-تبارك وتعاػ-ـر اّلِل أو ذِ  ،ربات وافطاظات من أكواع افصدؿاتإػ ـثٍر من افؼُ ُرِؽبـا وهلذا 

 األيام.هذه ؾؼد دفت افـصوص ظذ ؾضل هذا يف مثل  ،اإلـثار من افصَلة أو افصقام

يوم  اجتؿعا يف يوٍم واحٍد، أٓ وهو فـا ظقدانِ  ظؾقـا يف هذا افعام أْن مجعَ  -تبارك وتعاػ-ومن ؾضل اّلِل 

من أظقاد ادسؾؿغ:  أي ظقدٌ  ،، اجتؿع ظقدان-صذ اّلِل ظؾقه وشؾم-اجلؿعة، وؿد وؿع هذا يف زمن افـبي 

 اجلؿعة. وظقد ادسؾؿغ األشبوظي، أٓ وهو يومُ  افػطر،األضحى أو 
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 ؟يف هذا افشلن -ظؾقه افصَلُة وافسَلمُ -ـقف ـاكت شـة افـبي  ،ؾإذا اجتؿعا ظقدانِ 

ْؿُد هللَِِ»ظن هذه ادسلفة، ؾلجاب بؼوفه:  -ظؾقه رمحُة اّلِل-ُشئل صقُخ اإلشَلم ابن تقؿقة  إَذا اْجتََؿَع  ،اْْلَ

ُؿَعُة َوالِْعقُد ِِف َيْوٍم َواِحدٍ  ُؿَعُة َعَذ َمْن َشِفَد الِْعقَد، َكََم  ،اْْلُ َفؾِْؾُعَؾََمِء ِِف َذلَِك َثََلَثُة َأْقَواٍل: َأَحُدَها: َأَكُه ََتُِب اْْلُ

ُؿَعةِ  َؿِع لِْؾُعُؿوَماِت الَداَلِة َعَذ ُوُجوِب اْْلُ  .«ََتُِب َسائُِر اْْلُ

أي فقس يف هذا آجتَمع يشء خاص، جتب اجلؿعة ـَم هي واجبة يف شائر  .وهذا افؼوُل األول

 اجلؿعات.

ََن ُعْثََمَن ّْبَن َعَػاَن »: -ظؾقه رمحة اّلِل-، ؿال وقوٌل ثانٍ  ِٕ ، ِمثَْل َأْهِل اْلَعَواِِل َوالَّشَواِذ؛  َّتْسُؼُط َعْن َأْهِل اْلَزِ

ُؿَعِة دََا َصَذ ِِبِْم اْلِعقَد  -رضاهريض اهلل ّتعاىل عـه وأ- ْم ِِف َّتْرِك اْْلُ  .«َأْرَخَص ََلُ

افذين يؼصدون اجلوامع من األماـن افبعقدة، وهم  وهمأي أهنا تسؼط اجلؿعة ظذ ضائػة من افـاس، 

يف  راهم أوعون يف ؿُ ؿِ ذين ـاكوا ٓ ُي افافـاس من أهل افعوايل أو افؼرى  شواذ مناف وافذين يسؽـون افَز 

ظؾقه -زمن افـبي ـَم ـان افشلن يف  ،اجلؿعة ؼام ؾقفا صَلةُ افتي تُ  اجلامعةبل يؼصدون ادساجد  َمداُِشهم

ويف ظفد افصحابة من بعده ـان أهل افعوايل يؼصدون ادسجد افـبوي حلضور صَلة  -صَلة وافسَلماف

ألهل افعوايل أٓ يرجعوا مرًة  - ظـه وأرضاهريض اّلِل تعاػ-ص ظثَمن ؾؾَم اجتؿع افعقد واجلؿعة رّخ  ،اجلؿعة

 أخرى ألجل صفود صَلة اجلؿعة.

ُؿَعةُ »: -ظؾقه رمحة اّلِل-، ؿال  ٌوقوٌل ثالث  .«َوُهَو الَصِحقُح َأَن َمْن َشِفَد اْلِعقَد َسَؼطَْت َعـُْه اْْلُ

ُؿَعةُ )  ا ظؾقه.(: أي وجوُب َسَؼَطْت َعـُْه اْْلُ

َماِم أَ » ْ َيّْشَفْد الِْعقَد.َلؽِْن َعَذ اْْلِ ُؿَعَة لَِقّْشَفَدَها َمْن َشاَء ُشُفوَدَها، َوَمْن ََل َوَهَذا ُهَو ادَْْلُثوُر َعْن  ْن ُيِؼقَم اْْلُ

ِهْم. َوَأْصَحاّبِِه: َكُعَؿَر، َوُعثََْمَن، َواّْبِن َمْسُعودٍ، َواّْبِن َعَباٍس، َواّْبِن  -َصَذ اهللَُ َعَؾْقِه َوَسَؾَم  -الـَبِِي  َّبْرِ َوَغْرِ الزه

َٓ ُيْعَرُف َعْن الَصَحاَّبِة ِِف َذلَِك ِخََلٌف.  َو
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ـَِة َعْن الـَبِِي  دََا اْجتََؿَع  -َصَذ اهللَُ َعَؾْقِه َوَسَؾَم  -َوَأْصَحاُب الَْؼْوَلْْيِ ادَُْتَؼِدِمَْي ََلْ َيْبُؾْغُفْم َما ِِف َذلَِك ِمْن السه

ُؿَعِة، َوِِف َلْػٍظ َأَكُه َقاَل: ِِف َيْوِمِه  ا، َفَؿْن َشاَء »ِعقَداِن َصَذ اْلِعقَد ُثَم َرَخَص ِِف اْْلُ ا الـَاُس إَكُؽْم َقْد َأَصْبُتْم َخْرً َ َأُّيه

ُؿَعَة َفْؾَقّْشَفْد، َفإَِكا ُُمَِؿُعونَ   «.َأْن َيّْشَفَد اْْلُ

 إكـا كصع صَلة اجلؿعة. أي

ُؿَعَة، َفَتؽُ َوَأْيًضا َفإِكَ » ْ َيّْشَفْد اْْلُ ْجتََِمِع، ُثَم إَكُه ُيَصِِّل الظهْفَر إَذا ََل ِٓ وُن ُه إَذا َشِفَد الِْعقَد َحَصَل َمْؼُصوُد ا

ُؿَعِة.  الظهْفُر ِِف َوْقتَِفا، َواْلِعقُد ُُيَِصُل َمْؼُصوَد اْْلُ

ا َعَذ الـَاِس َّتْضقِقٌّق َعَؾقِْفْم، وَ  ْكبَِساِط، َوِِف إجَياِِبَ ِٓ وِر فِقِه، َوا ُ ْم ِمْن الُّسه َّتْؽِديٌر دَِْؼُصوِد ِعقِدِهْم، َوَما ُسَن ََلُ

ّْبطَاِل.  َفإَِذا ُحبُِسوا َعْن َذلَِك َعاَد الِْعقُد َعَذ َمْؼُصوِدِه ّبِاْْلِ

ُؿَعِة ِعقٌد، َوَيْوَم اْلِػْطِر َوالـَْحِر ِعقٌد، َوِمْن َشلْ  ََن َيْوَم اْْلُ ِٕ ِن الَّشاِرِع إَذا اْجَتَؿَع ِعبَاَدَّتاِن ِمْن ِجـٍْس َواِحٍد َو

ُْخَرىَأدْ  ْٕ ا ِِف ا َخِر، َوَاهللَُ َأْعَؾمُ ، َخَل إْحَداُُهَ ْٔ  .«َكََم َيْدُخُل اْلُوُضوُء ِِف اْلُغْسِل، َوَأَحُد اْلُغْسَؾْْيِ ِِف ا

 .-ظؾقه رمحة اّلِل جل وظَل-اكتفى ـَلُمه 

ظؾقه -حه صقخ اإلشَلم فا هو ما رّج األؿوال وأرجحُ  أصّح  ،ظقدان يف يوم واحدأي هذا إذا اجتؿع 

وفؽن إذا صفدها فه  ،اصَلة افعقد ؾإن صَلة اجلؿعة يسؼط ظؾقه وجوُب  دَ فِ ن َص مَ  دَ فِ من أكه إذا َص  -رمحة اّلِل

فا أهل افعؾم أكه يسؼط ؿال ظـ ضعقػةٓ ـَم يؼول به بعض افـاس تبًعا فػتوى  ،ها طفًراصََل  ترـفاذفك، وإْن 

ظؾَمؤكا  ؿررهوـَم  -ظؾقه رمحة اّلِل-ـَم ؿال صقخ اإلشَلم ابن تقؿة  طفًرا يصؾقفابل  ،وافظفر ةظـه اجلؿع

 وأن ترك افظفر افبتة هذا ؿوٌل  ،يصع افظفر اجلؿعة ن مل يصِل مَ  ائؿة يف هذا افباب أنَ وؾتوى ظن افؾجـة افد

وأن يؿن ظؾقـا بؼبول  ،كسلل أن يوؾؼـا حلسن ظبادته -جل وظَل- واّلِلَإفقه،  ُت ػَ تَ ؾْ ظؾقه وٓ يُ  ُل وَ عَ ضعقف ٓ يُ 

 إكه شؿقع جمقب. ،أظَمفـا

 اخلطبة الثاكقة:
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وما رجحه صقخ  -وافسَلم افصَلةظؾقه -افعقدين يف يوم واحد هذا افذي دفت ظؾقه شـة كبقـا  اجتَمعُ 

من  افباب، هذايف  -ظؾقه وشؾم اّلِلصذ -افـبي  ديُث اإلشَلم بعد ذـره فألؿوال افثَلثة هو ما دل ظؾقه ح

يف شــه وؽره ظن إَِياِس ْبِن َأِِب َرْمَؾَة افَشاِمِي، َؿاَل: َصِفْدُت ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِِب  مثل حديثه افذي رواه أبو داود

ّلِلَِ َصَذ اّلُِل َظَؾْقِه َوَشَؾَم ِظقَدْيِن اْجَتَؿَعا يِف َيْوٍم؟ ُشْػقَاَن، َوُهَو َيْسَلُل َزْيَد ْبَن َأْرَؿَم، َؿاَل: َأَصِفْدَت َمَع َرُشوِل ا

، َفْؾُقَصِل »َؿاَل: َكَعْم، َؿاَل: َؾَؽْقَف َصـََع؟ َؿاَل: َصَذ اْفِعقَد، ُثَم َرَخَص يِف اجْلُُؿَعِة، َؾَؼاَل:   «.َمْن َشاَء َأْن ُيَصِِّلَ

َأَن افـَبَِي ، -ريض اّلِل تعاػ ظـه وأرضاه- َأِِب ُهَرْيَرةَ  يثيف شــه من حد -ـذفك-وبَم رواه أبو داود 

ُؿَعِة، َوإَِكا ُُمَِؿُعونَ »َصَذ اّلُِل َظَؾْقِه َوَشَؾَم َؿاَل:   «.َقِد اْجتََؿَع ِِف َيْوِمُؽْم َهَذا ِعقَداِن، َفَؿْن َشاَء َأْجَزَأُه ِمَن اْْلُ

 .ذفك ظذ افسخقص يف اجلؿعة دن صذ افعقد يف ذفك افقوم ؾدَل  :افعؾم ؿال أهُل 

 -ـذفك-، ودا رواه مسؾم «َوإَِكا ُُمَِؿُعونَ »: -اّلِل ظؾقه وشؾم صذ-فؼوفه  ؛افرخصة فإلمام ظدمُ  مَ ؾِ وظُ 

اَن َيْؼَرُأ  -َظَؾْقِه َوَشَؾمَ  َصَذ اّلُِل-افـَبِِي  َأنَ ، -ريض اّلِل تعاػ ظـفَم- يف صحقحه من حديث افـّْعََمِن ْبِن َبِشرٍ  ـَ

 .ِبََِم ؾِقِفََم يِف َصََلِة اجْلُُؿَعِة َواْفِعقِد بَِسِبِح َواْفَغاِصَقِة، َوُرَبََم اْجتََؿَعا يِف َيْوٍم، َؾَؼَرَأ 

صذ اّلِل ظؾقه وظذ -ظذ هذه افسـة افتي ـان افـبي  أي ؿرأ بسبح وافغاصقة يف افعقد ويف اجلؿعة ُماؾظةً 

 .بعه ؾقفا أصحابه من بعدهواتّ  اظؾقف يواطُب  -فه وشؾمآ

هذه األظقاد ادبارـة افتي هي أظقاد  فا بؿثلظذ هذه األمة أن أـرم -تبارك وتعاػ-وهذا من ؾضل اّلِل 

 .ؾقفا ظذ ظباده بلكواع من اخلرات -جل وظَل-يؿن اّلِل  ،خر ورمحة وبرـة

يف هذا افقوم ؿد حتؼق يف  آجتَمعوأن ادؼصود من  ،ؽامبافغة يف تؼيع األح حؽؿةٌ ويف هذا تتجذ 

 -تبارك وتعاػ-ومن رمحته  ما جعل ظؾقـا يف افدين من حرج، -تبارك وتعاػ- ربـاودا ـان  ،افصَلة األوػ

صذ اّلِل -ؾإن افـبي  ،من معاين ادرسات وافػرح وآكبساط -أي يوم افعقد-وكظًرا دا حيؿؾه هذا افقوم  ،بـا

 ا ؾإذاوٓ يوز فإلمام أن يسـف ،ؾإذا صَلها ؾؾه ذفك ،ص دن صفد افعقد أٓ يصذ اجلؿعةرّخ  -قه وشؾمظؾ

 معه اجلؿعة صَلها طفًرا هو ـذفك. يصع نجاء اإلمام وما وجد مَ 
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وأن يرزؿـا اإلخَلص  ،كسلفه يف هذه األيام ادبارـات أن يوؾؼـا فػعل اخلرات -تبارك وتعاػ- واّلِلَ

 جمقب. شؿقعٌ إكه  ،وأن يتؼبؾفا مـا ،ؾقفا

ؿصدوا افبقت افعتقق ألداء  ٍب وْ وَص  ٍب دَ ق أوفئك افذين صدوا رحاهلم من ـل َح كسلفه بؿـه وـره أن يوؾِ 

أوضاهنم يرجعفم إػ وأن  ،لألداء مـاشؽفم ظذ افوجه األـؿ -تبارك وتعاػ-ؾريضة احلج أن يوؾؼفم اّلِل 

 .أٓ حيرم أي مسؾم برـة هذه األيام ادبارـاتووديارهم ـقوم وفدُتم أمفاُتم، 

 شؿقعٌ  إكه ،مـا صاحلفاتؼبل ي وأنْ  ،وأن يبارك يف أظَمفـا ،أن يرمحـا برمحته افواشعة -تبارك وتعاػ-كسلفه 

 .جمقب

 افغػور افرحقم.هو ذكب ؾاشتغػروه إكه وأشتغػر اّلِل يل وفؽم من ـل  ،أؿول ؿويل هذا

 أٓ إفه إٓ أكَت، أشتغػرَك وأتوُب إفقَك. وشبحاكك افؾفم وبحؿدك، أصفد

 

 

 

 

 وفَرغه/

 أّبو عبدالرمحن محدي آل زيد ادرصيّ 

 م 62/31/6136هـ، ادوافّق 3311عقد إضحى ادبارك 


